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Kako se je rodil

K

o sem se v hladnem in
vetrovnem jutru 6. novembra 1994 živčno prestopal med nepregledno množico tekačev pred mostom
Verrazano (ob Fort Wadsworthu) na startu jubilejnega 25. newyorškega maratona, nisem slutil, da bom
samo dve leti pozneje v podobno hladnem oktobrskem
jutru stal na startu prvega
Ljubljanskega maratona –
kot tekač in kot predsednik
organizacijskega odbora.
Z vztrajnostnim tekom
sem se začel ukvarjati v osamosvojitvenem letu 1991
povsem naključno, zaradi nedolžne stave s prijatelji, ki niso verjeli, da sem pri štiridesetih letih sposoben preteči 28 kilometrov na znamenitem Teku trojk ob žici okupirane Ljubljane.
Pritekel sem do cilja in dopustil evforiji, da me
je v celoti povlekla v tekaško subkulturo. Tako
sem zaradi teka kmalu začel, kot je rada povedala moja žena, »skoraj zapostavljati družino,«
da ne govorim o svojem odvetniškem delu in
druženju s prijatelji. Redno sem se udeleževal
tekaških prireditev v Sloveniji in v drugih tekaško bolj razvitih državah ter skupaj s podobnimi zanesenjaki žalostno ugotavljal, da v Sloveniji ni niti enega samega pravega mestnega
maratona. Razen v Radencih in občasnih prireditev v manjših krajih ni bilo možnosti teči na
maratonski razdalji. Predvsem nas je bolelo, da
Ljubljana kot glavno mesto nima svojega maratona, kakršne so imele vse razvite države po
svetu in takrat celo vse druge prestolnice nekdanjih jugoslovanskih republik.
Tako kot se rado dogaja v življenju, je bilo
tudi rojstvo Ljubljanskega maratona plod
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sovpada dveh srečnih naključij. Prvo je bilo, da se je v
moji pisarni poslovno oglasil Branko Gradišnik, nekoč le znanec z iste osnovne
šole, kmalu pa pravi prijatelj. Nekaj pozneje me je povabil, naj se kot kandidat
pridružim njegovi nestrankarski listi Rad imam Ljubljano, ki je imela nastopiti na prvih volitvah za novi
enotni mestni svet Ljubljane (1994). Drugo srečno naključje je hotelo, da je vsem
negativnim
javnomnenjskim napovedim navkljub v
mestni svet z enim članom
prišla tudi Brankova lista, zame še bolj nepričakovano naključje pa je bilo, da sem bil ta član
prav jaz. Seveda pa vse to ne bi nič zaleglo, če
ne bi bila pri izdelavi volilnega programa liste
Rad imam Ljubljano z Brankom vključila kot
eno najpomembnejših točk organiziranje maratona v Ljubljani. So prav glasovi tedaj še nesojenih ljubljanskih maratoncev bistveno pripomogli k uvrstitvi liste v mestni svet?
Naš maratonski vzornik Srečko Končina
nam je pomagal napisati obrazložitev pobude za organiziranje ljubljanskega maratona, ki
je med mestnimi svetniki naletela na zelo pozitiven odmev. Pobudo so načelno podprli tako
»levi« kot »desni« svetniki. Najbolj pomembno je bilo, da je maraton podprla ključna trojka iz mestne uprave, in sicer tedanji župan dr.
Dimitrij Rupel, tedanji direktor mestne uprave Janez Sodržnik in tedanja načelnica oddelka za šport Francka Trobec. Lahko torej rečem,
da Ljubljanskega maratona niso – tako kot sicer drugod – spravili na svet atletski ali športni delavci, profesionalni organizatorji ali celo
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podjetniki, temveč se je to posrečilo ob ugodni
politični konstelaciji skupini rekreativnih zaljubljencev v tek. To je bila res enkratna in bistvena posebnost. Naj ob tem spomnim, da je prvi
logo prireditve narisal tekaški odvisnik in slikar
Ivo Prančič - Crni, ki je prispeval tudi imenitno
sliko kot nagrado najhitrejšemu maratoncu.
Nadaljnja srečna, a ne več naključna okoliščina pa je bila, da me je Francka Trobec po
izglasovanem mestnem proračunu, v katerem
je bila tudi postavka za maraton, napotila na
Gojca Zalokarja in njegov Timing. Timingovci
so bili v Sloveniji takrat edina ekipa, ki je bila
sposobna tako prireditev organizirati iz nič –
to se jim je posrečilo speljati na visoki kakovostni ravni in v izjemno kratkem času, v slabih
dveh mesecih. Brez Gojca Ljubljanski maraton
ne bi nikoli zagledal luči sveta. Oba z Brankom
bi ostala sama s sprejeto proračunsko postavko – in z dolgim nosom. Uresničilo bi se tudi
ljudsko reklo, češ da »priložnost izgubljena ne
vrne se nobena,« kajti naslednje leto bi bila
postavka v proračunu zagotovo namenjena
kakemu drugemu, laže izvedljivemu projektu.
Ob hitri rasti in popularizaciji smo organizatorji pazili, da ne bi škodovali drugim tekaškim prireditvam po Sloveniji. Vzpostavili
smo odlično sodelovanje z Radenci in si vsako leto izmenjevali organizacijo državnega prvenstva v polmaratonu, Tek trojk pa smo pomagali oživiti tudi s tem, da smo na predlog
še enega navdušenega tekača, Staneta Droljca,
vsakega udeleženca Teka trojk oprostili plačila
prijavnine na Ljubljanski maraton.
Ker smo vedeli, da moramo poleg množičnosti negovati tudi vrhunskost, smo v okviru mož
nosti angažirali skupino tujih profesionalnih

tekačev, ki so prihajali predvsem iz Afrike, in
tako poskrbeli, da tudi po rezultatski plati naš
maraton hodi vse bolj vštric z boljšimi maratoni v svetu. Za Ljubljanski maraton so z naklonjenostjo skrbeli vsi dosedanji župani, poleg že
omenjenega dr. Rupla še Vika Potočnik in Danica Simšič, še sploh pa sedanji župan Zoran
Janković, verjetno edini župan na svetu, ki na
cilju več ur osebno pozdravlja tekače in vsakemu, ki to želi, udari »petko«.
Maraton je od vsega začetka podprla tudi
Atletska zveza Slovenije z Janezom Aljančičem na čelu, najbolj dragoceno pa je sodelovanje Jela Ambrožiča, predanega atletskega
delavca in visoko pozicioniranega strokovnjaka v Mednarodni atletski zvezi, ki je s svojim
znanjem in nesebičnostjo veliko pripomogel k
odličnosti naše prireditve.
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Gojc Zalokar je imel izkušnje z dolgoletnim
sodelovanjem pri organizaciji Pohoda ob žici
okupirane Ljubljane, in od te prireditve je prinesel idejo, da se v okvir maratona uvrstijo
tudi otroški oz. šolski teki. To je našo prireditev sicer raztegnilo na dva dneva, vendar se je
zato povečala »baza« udeležencev in privržencev. Zanimivo je, da so to našo domislico začeli
kmalu posnemati tudi drugi evropski maratoni. Srečna okoliščina je bila tudi, da so prireditev podprli novinarji, še zlasti športni navdušenec Primož Kališnik, ki je s svojimi članki
in urejanjem Poleta bistveno pripomogel, da je
Ljubljanski maraton postal tako popularen.
Prvi generalni sponzor, ki smo ga dobili za
prvi maraton, je bila firma Nike, saj je njen takratni zastopnik Karlo Strouken takoj sprevidel, da bo tek v Sloveniji postal dobra poslovna priložnost. Nekaj let kasneje se nam
je pridružil še predsednik uprave Mercatorja Zoran Janković in za dolgo obdobje povezal sodelovanje med Ljubljanskim maratonom
in »najboljšim sosedom«. Kljub težkim časom
ekonomske krize je potencial maratona prepoznal tudi sedanji glavni pokrovitelj Volkswagen z direktorjem Markom Škribo na čelu.
A naj se vrnem še enkrat k začetkom. Največji strah pri pripravah prvega maratona smo
imeli organizatorji glede udeležbe. Vedeli smo,
da je prireditev na preizkušnji: če se bo izkazalo, da ni dovolj zanimanja, bo maraton v
Ljubljani izpeljan le trikrat – prvič, zadnjič in
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nikoli več. Zato smo poleg maratona v prireditev vključili še dva podporna teka, polovičko in rekreativni tek, in na vse pretege delali
reklamo za udeležbo. Na maratonu sva nastopila oba z Brankom, na rekreativni tek pa sem
»nagnal« ženo in dve mladoletni hčerki, pa
tudi vse sosede in prijatelje, četudi se prej niso
ukvarjali s tekom.
Ob 673 udeležencih (!) se nam je prvi Ljubljanski maraton zdel popoln triumf in potrditev slutnje, da smo Slovenci tekaški narod. To
ni tako nerazumljivo, če vemo, da smo po naravi garači (štirje milijoni pridnih rok in prav
toliko nog).
Zagrizeni tekači tečejo in nabirajo kondicijo pretežno sami, nekajkrat na leto pa se udeležijo tekaškega druženja na kateri od mnogih tekaških prireditev. Ponosen sem, da je za
ogromno večino slovenskih in mnogih tujih
tekačev Ljubljanski maraton danes uvrščen visoko na seznamu obvezne udeležbe, kar nam
omogoča, da v oktobru vsako leto organiziramo odmeven in zelo obiskan tekaški kongres
(lat. congredior – sniti se, skupaj priti). Vsakega oktobra je na vprašanje »Kam greš?« najbolj tipičen odgovor: »Na Lublanca, kam pa?!«
Letos se bo to zgodilo že dvajsetič. Veselimo se tega.
Andrej Razdrih je pobudnik (in predsednik organizacijskega odbora) Ljubljanskega
maratona.
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Prvega ne pozabiš nikoli …
(naslednjih pa tudi ne)

V

zvezi z Ljubljanskim
maratonom k reklu, ki
ga navaja naslov, nimam kaj
pripomniti. »Prvi« ostaja za
vse, ki smo se trudili z njegovo organizacijo, res nepozaben. Z neko drugo ljudsko
modrostjo, namreč tisto, ki
pravi, da je vsak začetek težak, pa se ne bi mogel strinjati. Vsaj v zvezi z organizacijo
prvega maratona v Ljubljani
ne. Prvi je bil najlepši. Ni bilo
stresa in nervoze, delo je teklo spontano, brez birokratskih zaprek, gnano od entuziazma in želje po novem.
No, malce je bilo tudi bojazni, ali bo prišlo dovolj tekačev, a se je ta skrb
izkazala za odvečno.
Prireditev je začela rasti, število tekačev, ki
jim je namenjena, se je skokovito večalo. Zato
in zaradi želje po boljših dosežkih zmagovalcev smo večkrat spremenili startno in ciljno
mesto, pa tudi – sprva za tek dokaj zahtevno
– progo. Bilo je kar nekaj napak, na srečo ne
prav velikih, ki pa smo jih odpravljali sproti. A
nad vsem tem se ne bi mogli pritoževati – od
samega začetka smo imeli pred očmi dobre dosežke in množičnost. Manj prijetna plat tega
razvoja je bila organizacijsko vse zahtevnejša prireditev, pri čemer nam je živce parala birokracija. Pridobivanje soglasij in dovoljenj je
postalo zaradi predpisov, ki so se medtem grozljivo razmnožili, hudičevo delo. Vendar smo
vztrajali in v manj kot desetletju je organizacija Ljubljanskega maratona dosegla evropsko
raven, kljub temu da je bila večina dela na plečih nekaj entuziastov in po večini amaterjev,

brez katerih bi bil tako velik projekt neizvedljiv.
Organizacija je postala celoletno delo, ki se stopnjuje v kak mesec trajajoč naporen finiš in konča
zadnji vikend v oktobru.
Koliko živcev in neprespanih noči to pomeni za
vse, ki smo tudi čustveno zelo vpeti, sploh ne bi
znal povedati. O rasti veliko povedo številke, tudi tiste, ki so javnosti neznane.
Pri izvedbi prvega maratona, ko je teklo 673 tekačev,
je sodelovalo okrog dvesto ljudi, na desetem leta
2005, ko je bilo tekačev več kot 7000, jih je
sodelovalo čez tisoč. Na prvem smo porabili
2000 plastenk vode in energetskih napitkov
ter 300 kilogramov sadja, na desetem je šlo
35.000 plastenk, sedem ton sadja, 190 kilogramov piškotov, za testeninko 450 kilogramov testenin ... Od takrat pa se je število nastopajočih potrojilo …
Ko vidiš na ulicah toliko ljudi, ki so prišli v
Ljubljano tako rekoč z vseh koncev sveta, te
obide nezmotljiva gotovost, da se ves trud izplača. Le da se nekateri vložki obrestujejo šele
na zelo dolgi rok. Pred leti sem v intervjuju za
enega od medijev potožil, da so Ljubljanski
maraton posvojili tekači iz vse Slovenije, Ljubljančani sami pa ne. Ta paradoks so domačini v naslednjih letih sami odpravili, ko so se
končno sprijaznili z resnico v reklu, da torte ni mogoče pojesti in jo hkrati ohraniti nedotaknjeno; če želijo imeti prireditev, ki jih
bo kratkočasila, zanimala, aktivirala s tekom
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skozi špalirje navijačev – sorodnikov, prijateljev, znancev, someščanov, rojakov in radovednežev –, potem hkrati pač ne morejo imeti
tudi praznih in pustih nedeljskih cest, ki bi jih
popeljale iz mesta na deželo, na morje ali pred
cerkev. To drugo je mogoče sicer skoraj vsako drugo nedeljo v letu – saj zato pa nekateri
še vedno ugotavljajo, da je Ljubljana zaspana.
Zdaj so Ljubljančani ponosni na svoj maraton.
Ljubljanski maraton je postal pomemben kamenček v življenjskem (in vse bolj živem) mozaiku slovenske prestolnice.
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Za to se zahvaljujem tako Ljubljančanom
kot gostom, posebej pa bi se rad zahvalil članom in članicam mojih ekip – tako zanesenjaškim amaterjem, ki poprimejo oktobra, kot
zanesljivim profijem, delavkam in delavcem
Timinga, ki mi stojijo ob strani.
Gojko Zalokar je dolgoletni direktor Timinga
Ljubljana, društva za izvajanje športnih programov, in direktor Ljubljanskega maratona
že vse od začetka.

Uvodna beseda: Prvinska lepota
prestavljanja nog
Marjan Žiberna

K

dor se je s tekom ukvarjal pred petindvajsetimi, tridesetimi ali celo več
leti, je bolj kot ne veljal za posebneža.
Še posebno na podeželju; tekače je tedaj kar
pogosto pospremil pomenljiv gib na sence
prislonjenega kazalca. V tistih časih so se –
poleg v klube vključenih atletov – s tekom
morda res ukvarjali ljudje, ki so bili tako ali
drugače drugačni, posebni. Nekateri so bili
vsaj malce odštekani – ampak na simpatičen
način. Ko sem bil sam še mlad atlet, ki je
večinoma tekmoval na atletski stezi na srednjih progah, občasno pa tudi na daljših cestnih tekih, sem jih imel priložnost spoznati
kar veliko. Malce nenavadni so bili nekateri
celo v mojih očeh, pa čeprav sem se ukvarjal
z isto stvarjo kot oni – s prestavljanjem noge
pred nogo. Čisto mogoče, da so se nekateri
s pomočjo teka spopadali z zasebnimi težavami, tako bežali pred svojimi demoni in
morda še pred čim ali kom, prav gotovo pa
nikomur okoli sebe niso hoteli nič slabega,
prej nasprotno.
Ker smo imeli Primorci Italijo na dosegu
roke, so me včasih ti tekači vzeli s seboj na
katerega od daljših cestnih tekov, ki jih je
bilo tam že v tistih časih veliko. Bili so to prijetni, zanimivi izleti – srečeval sem cele trume ljudi, ki so se ukvarjali s tekom. Tek me je
zanimal bolj kot kar koli drugega; vprašanje,
kako trenirati, da bi tekel kar se da hitro, me
je popolnoma okupiralo. Ob misli na tek se
mi je koža zlahka naježila. In prav zato sem
se vsakič, ko je bila za to priložnost, z veseljem odpravil k mejašem. Če je med domačini in nami, ki smo prišli na tekmovanje iz
druge države, obstajala ločnica v narodnosti, jeziku in še marsičem drugem, pa je bil

15

UVODNA BESEDA

Uvodna beseda: Po spominu
in dnevnikih zapisal*
Branko Gradišnik

Še pred startom
Naj se predstavim: sem eden od pobudnikov
Ljubljanskega maratona in njegov vsakoletni
udeleženec. Ker sem bil od samega začetka
zraven in ker sem si vsa ta leta pisal dnevnik,
so me poprosili, naj povzamem svoje spomine v zvezi s tem, kako je maraton nastajal in
kako se je razvijal. Tako je nastala »zgodljovina« Ljubljanskega, ki se bo v nadaljevanjih
razgrnila na naslednjih straneh.
Pričujoče zgode in nezgode ne vsebujejo
nobenega koristnega nauka, razen tega mogoče, da je politika kurba. To pa že tako ali
tako vsi vemo. Vseeno bo za bralstvo nemara zanimivo dobiti nekaj vpogleda v, bojim
se, neuspešne poskuse v »umetnosti nemogočega,« se pravi v tem, da bi se znotraj politične arene rodil projekt, ne da bi njegov
spočetnik pri tem izgubil nedolžnost. V
edino tolažbo mi je, da sem se osebno temu
ognil, kar mi je omogočila predstavniška
demokracija, ki je malo prej zavladala v naši
deželi. Bil sem namreč zgolj ustanovitelj
in duhovni vodja Liste Branka Gradišnika,
medtem ko je bil njen dolgoletni (1994–
2002) in edini poslanec v ljubljanskem mestnem svetu moj prijatelj Andrej Razdrih Rara. Ta je torej revež, ki je moral nastavljati
za višje cilje.
Zdaj je priložnost, da se mu oddolžim s
tem, da prevzamem popolno in izključno
odgovornost za reči, ki jih bom zapisal tule.
Deloma so bile nekatere od anekdot in štorij, ki si bodo v nadaljevanjih sledile skozi
vso knjigo kot nediskretna oblika kronike,
* Zapis odraža stališča avtorja in ne nujno Organizacijskega odbora LM kot naročnika publikacije.

Marjan Žiberna

tek stvar, ki nas je še veliko bolj združevala.
Vsak predan tekač, še posebno mlad, se seveda ima za nekaj posebnega, a ta občutek
pripadnosti množici podobno čutečih ni bil
zato nič manj izrazit.
Tekaških tekmovanj je bilo v tistih časih
v Sloveniji precej manj, kot jih je v zadnjem
desetletju. Predvsem pa je bilo tedaj na tekmovanjih veliko manj nastopajočih. V mlajših kategorijah so pogosto tekli šolarji iz
kraja, kjer je bilo tekmovanje, med mladinci
je poleg atletov tekel še kakšen zanesenjak,
v starejših kategorijah je bilo udeležencev v
primerjavi z današnjimi časi le peščica. Da o
številu žensk niti ne govorimo. V naslednjih
letih in desetletjih pa so se stvari zasukale
tako, kot si najbrž niso znali predstavljati niti največji optimisti med tekači. Ali pa
morda le – samo počakati je bilo treba, da je
množičnost, sprva značilna za tekaška tekmovanja v ZDA, potem pa vse bolj tudi za
evropski Zahod, postala del slovenske stvarnosti. Amerika je tokrat prišla k nam v dobrem pomenu besede.
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že objavljene, vendar v cenzurirani obliki. Po dvajsetih letih zastarajo še tako hudi
zločini, pa ne bi naše mladostne politične
miškulance?
Čas je torej, da počistim svoj arhiv.
Vse se je formalno začelo novembra 1994,
ko sem skupaj z Andrejem, precej bolj zavzetim in hitrejšim tekačem od mene, v naš
predvolilni program zapisal, da se bomo v
»ŠPORTU IN REKREACIJI … zavzeli za oživitev Zelenega prstana (prej Poti spominov
in tovarištva): namestili bomo kilometrske
oznake, napeljali v primerni razdalji pitno
vodo za tekače in rekreativce in vzpostavili
dve izletniško-gostinski ciljni točki za sprehajalce in izletnike; organizirali bomo vsakoletni
mednarodni maraton; rekreacijske površine v
mestu bomo spet odprli za vse Ljubljančane
in jim vrnili njihovo javno funkcijo«.
Potem ko je bil Andrej kot nosilec naše liste izvoljen v mestni svet, se je kmalu izkazalo, da je obljubo lažje dati kot izpolniti. Kdor
je kdaj gledal Yes, Minister, ve, da ta življenjska zakonitost ni omejena zgolj na ljubljansko mestno občino.
Prva ovira je bil mestni oddelek za promet
in zveze. Človek bi si mislil, da bo uradnikom
všeč vsaj ideja, da bi z maratonom za nekaj ur
ovirali cestni promet – ampak kakor je bila
ta misel vabljiva, ni odtehtala grožnje, da bi
medtem po ljubljanskih ulicah tekalo nekaj
sto dvonožcev, neupoštevaje semaforje ter
cestnoprometne talne in tabelne oznake.
Ko je Andrej leta 1995 torej poskusil uvrstiti maraton med postavke proračuna, so mu
ga uradniki nemudoma zavrnili z lakoničnim
tolmačenjem, češ da »prireditev ni predvidena«. Ker ni bila predvidena, proračunska
razprava o njej ni bila mogoča. Predvidena
pa ne bi mogla biti, vse dokler ne bi bila kot
postavka zavedena v proračun. V proračun
pa seveda ni mogla, ker ni bila predvidena.
V tem začaranem krogu se je vrtel derviš
Andrej.
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Pravijo, da je Isaac Newton v nekem pismu zapisal, da se za to, da je videl dlje kot
drugi, lahko zahvali dejstvu, da je stal na
ramenih velikanov. Velikani, na ramena katerih se je na Slovenskem povzpel množični
vzdržljivostni tek, še posebno pa maraton
kot njegov simbol, so prav tekači iz omenjenih časov. Ko danes gledajo množice tekačic
in tekačev – ne samo tistih v urbanih okoljih in iz sedečih poklicev, ki gibanje potrebujemo še toliko bolj, temveč tudi mnoge
podeželske –, so lahko upravičeno zadovoljni. Njihovo nekoč nerazumljeno početje se
je izkazalo za malone vizionarsko. Na tem
izročilu temelji tudi Ljubljanski maraton, ki
se je uspešno pridružil starejšemu maratonu v Radencih in nadgradil še veliko starejši
Tek trojk, ki ga v Ljubljani in okolici nepretrgoma prirejajo že vse od leta 1957.
Prvi maraton je v Ljubljani potekal ravno
ob stoletnici prvega maratona sploh. Legenda o slu Filipidu, ki naj bi z Maratonskega

polja tekel v Atene poročat o zmagi nad
Perzijci, nato pa izdihnil, je splošno znana.
Marsikdo pa še vedno misli, da ima maraton
korenine v starogrških igrah z najbolj znanimi, olimpijskimi, na čelu. A najdaljša razdalja, na kateri so se merili antični tekači,
je verjetno znašala le dobre štiri kilometre.
Maraton je novodobni izum, predstavljen
svetu leta 1896. Pierre de Coubertin, oče
modernih olimpijskih iger, je tedaj prisluhnil svojemu rojaku Michelu Bréalu, ki je predlagal, naj uvrstijo na spored iger maraton.
Ta naj bi obudil slavo starogrških junakov in
prispeval k popularizaciji iger, zamisel pa so
močno podprli tudi Grki. Tako je prvi maraton v zgodovini potekal marca 1896, ko so
Grki izbirali svojo olimpijsko reprezentanco, prvi olimpijski zmagovalec pa je mesec
zatem postal Spiridon Louis. A pretekel je
manj kot tekači na prvem Ljubljanskem maratonu, saj je maraton današnjo standardno
dolžino dobil šele leta 1921. Roman Kejžar,

take, ki so komajda zbrali pogum, da se ob
pomanjkljivem treningu soočijo s progo.
Sam še vedno tečem, a že dolgo ne tekmujem več. Tudi ne živim na Primorskem, moj
dom je že v času študija postala Ljubljana.
Na njenih ulicah sem nastopil le enkrat, na
enem prvih Ljubljanskih maratonov sem odtekel 21 kilometrov. A vsakič, ko je v mestu
maraton, se odpravim bodisi v bližino starta
bodisi kam ob traso, po kateri bodo pritekli tekači. In vsakič, ko jih gledam, se mi od
vznemirjenja koža naježi tako, kot se mi je
naježila, ko sem bil sam del tekaške množice.
To je knjiga o trenutkih, ki so od leta
1996 pa do leta 2014 na ljubljanskih ulicah
povezali med seboj tisoče in tisoče tekačev.
Je knjiga o ljudeh, ki jih je prevzela preprosta prvinska lepota prestavljanja noge pred
nogo. Knjiga z mnogimi številkami, ki bi se
netekaču zdele neskončno suhoparne. A netekači je tako ali tako ne bodo prebirali, tisti,
ki tečejo, pa bodo tudi v golih številkah videli zgodbe o znoju in žuljih, o velikih odrekanjih in trpljenju, o občasnem nezadovoljstvu in razočaranosti, predvsem pa zgodbo
o pristnem tekaškem zanosu. In nazadnje je
to tudi knjiga o trenutkih, ki na zadnjo oktobrsko nedeljo povežejo Ljubljančane s tekači
in z največjo športnorekreativno prireditvijo pri nas.
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prvi ljubljanski zmagovalec, bi bil na tako
dolgi progi v cilju v času okoli dve uri in trinajst minut, okroglo tri četrt ure pred prvim
olimpijskim zmagovalcem.
Na nastop na maratonu v Ljubljani, ki je
dolg dobrih 42 kilometrov, in za tek na obeh
krajših razdaljah, ki sta na voljo, se pripravlja vsako leto več tekačev; njihovo število
je že pred leti preseglo deset tisoč. Tekmovanje, ki je imelo v krstni izvedbi na startu
le slovenske tekače in nekaj tekačic, vključuje danes udeležence z vseh koncev sveta.
Rezultati najboljših, praviloma vabljenih
odličnih afriških tekačev, so temu primerni.
Organizacija prireditve, ki je bila na začetku, kot se je spominja njen direktor, dokaj
preprosta reč, je postajala vse zahtevnejši
zalogaj.
Vse številnejšim tekačem ponuja Ljubljanski maraton priložnost, da se vsako
leto konec oktobra udeležijo odlično organiziranega tekmovanja, na katerem se pomerijo z izbrano razdaljo, uro in nasprotniki.
In seveda vsak sam s sabo. A na koncu, ko
pritečejo skozi cilj, ko se občutek utrujenosti
meša z občutkom zadovoljstva, se zavest o
pripadnosti »ljudstvu tekačev« morda še bolj
izostri. Ljubljanski maraton je vse povezal
med seboj – ljudi vseh starosti in poklicev,
ženske in moške, vitke in malo manj vitke,
take, ki trenirajo največ, kot le morejo, in
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S

edemindvajseti oktober 1996 za Ljubljano ni bil povsem navaden dan.
To se je pravzaprav pokazalo šele čez
leta, a tistega dne je bilo posejano seme, ki
je uspešno vzklilo in začelo rasti bolj, kot si
je kdo lahko mislil. No, tisti, ki so si več let
prizadevali zanj, so poznali vlogo maratonskih prireditev v velikih evropskih in ameriških mestih in si zato znali predstavljati, da
bi lahko sčasoma tudi Ljubljanski maraton
prerasel v kaj večjega.
Kakorkoli že, tistega lepega nedeljskega
jutra so ceste po Ljubljani in bližnji okolici
prvič zavzeli tekači, skupno jih je bilo 673.
Številka se morda zdi skromna, a za tedanje
razmere ni bila. Tekači so imeli že tedaj mož
nost izbirati med maratonom, polovičnim
maratonom in rekreativnim tekom. Slednji
je bil takrat in še nekaj naslednjih let dolg
okoli sedem kilometrov, kasneje pa se je dolžina nekoliko spreminjala in se končno ustalila pri desetih kilometrih.
Tako se je Ljubljana pridružila zahodnoevropskim prestolnicam, ki so imele že kar
nekaj časa svoje mestne maratone – Berlin
že od leta 1974, Pariz od 1976, London od
1981, Dunaj od 1984 …
Na startu prvega Ljubljanskega maratona ni bilo nobenega tujega tekača, bili pa so
tako rekoč vsi najboljši domači maratonci.
In tudi ena maratonka, ki se je začela tedaj
vpisovati v slovensko tekaško zgodovino
– Helena Javornik, ki je leto prej že zmagala na dunajskem maratonu. Med moškimi
so upravičeno največ možnosti pripisovali
Romanu Kejžarju, ki je leta 1995 v Torinu
dosegel čas 2:15:19. Le dve sekundi slabši
osebni rekord je imel Igor Šalamun, ki je ta

19

1. Ljubljanski maraton

Ko sva si z Andrejem opomogla od vrtoglavice, sva že kmalu v letu 1996 začela delovati, da bi prireditev postala »predvidena«
– se pravi, da bi jo uprava sama uvrstila v
program svojih nalog. Na srečo sta si leva in
desna na mestni ravni nagajali, tako da proračun sredi leta 1996 še ni bil sprejet. Uprava,
ki je predlagala proračun, je bila LDS-ovska,
v samem mestnem svetu pa so imeli zagotovljeno minimalno večino »ta desni« (tudi če
bi bil Andrejev glas »levi,« pa ni bil, saj smo
razglasili nevtralnost in glasovanje po vesti
oz. glede na projekt).
Ne glede na to računsko dejstvo uprava – tedaj v osebi Janeza Sodržnika, bistroumnega in politično absolutno neuničljivega
človeka – ni nameravala dopustiti uvrstitve
postavke vsaj v obliki sprejemljivega amandmaja v proračun, dokler mu Andrej kot naš
predstavnik v mestnem svetu ne bi zagotovil podpore pri sprejemanju proračuna. V
predlogu proračuna so bile tudi (danes pač
pozabljene) postavke, s katerimi se Andrej
intimno ni strinjal. Rekel sem mu torej: »Kot
mestni svetnik se odločaš po svoji vesti in ne
bom te nič silil, ampak zavedaj se: zdaj imaš
priložnost, da spraviš v življenje nekaj, kar bo
ostalo, ko naju in najinih purističnih moralnih zadržkov že davno več ne bo!«
Dne 20. 6. 1996 sem torej napisal pismo
Janezu Sodržniku, v katerem je mdr. pisalo:
Kar se tiče Andreja, bo proračun gotovo
podprl, pa tudi za kake morebitne še nezavezane pentlje v klobčiču zaključnega računa
ne namerava več cukati. Pred sejo ti bo, če bo
priložnost, pristopil in ti rekel približno tole:
»Vse je skoordinirano in proračun
bom podprl (jasno, po debati in končnem
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1. Ljubljanski maraton, 27. oktobra 1996

usklajevanju). Sprašujem, ali sem prav razumel, da naj ponudim maraton kot amandma
k proračunu, in ali sem prav razumel, da
boste, če amandma ne pride skozi, maraton
podprli iz rezervnih sredstev?«
Pojasni mu, ali je prav razumel (iz tvojih besed sklepam, da prihaja med vama do komunikacijskih nesporazumov), in zadeva bo urejena.
Andrej je potem le »zagrizel v metek,«
vložil amandma o maratonu – in ta je bil uvrščen v predlog proračuna.
S tem pa bitka še ni bila dobljena, kajti
ta desni proračuna v tej obliki niso bili pripravljeni sprejeti, in kazalo je torej, da se
bo mesto kar vse leto financiralo iz zasilnih
»dvanajstin,« ki omogočajo zgolj životarjenje. Nenadoma pa so gordijski vozel presekali krščanski demokrati, ki so skočili v hrbet
socialdemokratom.
Navajam iz svojega dnevnika za dan 11. 7.
1996:
Andrej ima novo moralno dilemo, ker sta
za isto uro sklicani dve seji mestnega sveta –
ena je namenjena sprejetju proračuna. To je
sklical krščanski Miha Jarc, moj sošolec, kot
podpredsednik mestnega sveta, ki nadomešča
odsotnega predsednika, socialdemokratskega
Dimitrija Kovačiča. Ta je seveda, ko je dobil
vabilo na sejo, pobesnel in sklical svojo sejo
mestnega sveta ob isti uri.
Krščani nujno potrebujejo proračun, ker
potrebujejo financiranje svojih silnih projektov (od sv. Stanislava naprej).
Poskušal sem torej dopovedati Razdrihu,
da se bo za maraton moral tako ali drugače prodati. Na koncu sem mu svetoval, naj
reče Slavcu Slaku (LDS), ki ga klicari, češ ali
bo izpolnil, kar je obljubil Sodržniku, takole:
»Kot pravnik si ne morem dovoliti udeležbe
pri glasovanju o rečeh, ki so očitno nelegalne. Poleg tega imam neodložljive opravke
pietetne narave. Zato bom malo zamudil na
sejo. Pokliči me na mobitel. Če bodo krščani
podprli sejo o proračunu, potem se zavežem,
da prihitim in da bom dal svoj glas za proračun … (Ki ga pa levica potem tako ali tako
ne potrebuje, saj bo s krščanskimi nabrala
dovolj glasov brez našega. Khm. Morda ne
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čas dosegel leta 1993 v španski Valencii in
isto leto tudi nastopil na svetovnem prvenstvu v Stuttgartu. Konkurenco jima je predstavljal Stane Okoliš, ki je – tako kot Kejžar
– dolgo treniral pod vodstvom Svjetlana Vujasina, nekdanjega maratonca in enega najuspešnejših slovenskih tekaških trenerjev, ki
je še vedno zelo dejaven.
Lahko rečemo, da je Ljubljanski maraton
svoj krst preživel bolje, kot je svojega maraton v New Yorku (ki je pozneje prerasel v
maratonsko institucijo skoraj brez primere).
Leta 1970 je v cilj prvega newyorškega maratona priteklo le 55 od 127 tekačev, v Ljubljani pa jih je na cilj prišlo 145, od tega 30 v
času pod tremi urami. In še po nečem je bil
prvi maraton v slovenski prestolnici »boljši«
od maratona v New Yorku: na obeh so tekli
tudi njegovi idejni očetje, a Fred Lebow (leta
1994 je umrl zaradi raka), je s progo opravil
v štirih urah in dvanajstih minutah, Andrej
Razdrih in Branko Gradišnik pa sta jo pretekla v času 3:28 oz 3:33.
Dame imajo prednost. Po pričakovanjih je bila najhitrejša Helena Javornik
(2:37:58), druga pa Mariborčanka Silva Vivod (2:49:10), v letih pred Javornikovo najboljša slovenska dolgoprogašica. V cilj maratona je priteklo vsega osem žensk. Med 145
moškimi je bil najhitrejši Roman Kejžar
(2:20:12) pred Šalamunom (2:25:51), Benom Piškurjem (2:27:12) in Stanetom Okolišem (2:29:08). Piškur, ki je leta 1988 postavil slovenski rekord v teku na 800 metrov, je
s svojo uvrstitvijo in rezultatom precej presenetil. Po koncu kariere na srednjih progah
je, pa čeprav se zaradi družine in službe teku
ni prav intenzivno posvečal, dosegel še več
dobrih rezultatov na daljših razdaljah. Tako
je, denimo, leta 1997 v slovaških Košicah na
svetovnem prvenstvu v polovičnem maratonu dosegel izvrsten čas 1:04:41.
Na polovičnem maratonu sta bila najhitrejša Lado Urh (1:09:25) in Anica Živko
(1:18:23), na krajšem rekreativnem teku pa
Robert Grojzdek in Meta Boncelj.
Med tistimi, ki so uspešno opravili z 42 kilometri, je bil tudi Marko Roblek. Kasneje se
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Helena Javornik je leta 1996 v Ljubljani dosegla
prvo od treh zaporednih zmag na 42 kilometrov.

Stane Okoliš, eden boljših maratoncev v zadnjih
letih Jugoslavije, je bil na krstni izvedbi četrti.

je navdušil za bosi tek in postal njegov vneti
promotor. Svoje spomine na prvi Ljubljanski maraton je povzel takole: »Kaj groznega
se lahko zgodi nadebudnemu dvajsetletniku, ki si po nekaj letih tekanja zapiči v glavo, da bo v prestolnici nastopil na svojem
prvem maratonu, svoji prvi tekaški prireditvi pravzaprav? Da mu ne dovolijo nastopiti! A sem bil dovolj odločen, da sem vestne
delavce na Timingu prepričal, da bom kljub
neizkušenosti kos vsem 42 kilometrom. 27.
oktobra 1996 sem tako stal na startni črti
prvega Ljubljanskega maratona s še dobro
stotnijo sotrpinov in začel eno svojih nepozabnih dogodivščin. Na 'Lublanca' sem zato
sentimentalno navezan. Še zanimivost: prav
na prvem sem prvo in drugo polovičko odtekel v skoraj do sekunde enakem času, kar mi
potem ni uspelo nikoli več. Neizkušenost mi
je prišla prav.«
V cilj prvega maratona je priteklo 145 moških
in le osem žensk.

21

1. Ljubljanski maraton

graščakom, da se ne bodo jezili. Graščak, prispodoba vsakršne oblasti, jim nalaga nesmiselne naloge, tako da morajo recimo posejati
njivo z ovsom, naslednji dan pa seme pobrati
in posejati pšenico. Prva dva nazadnje protestirata in s tem izgubita stavo, tretji pa ovsa
sploh ne poseje. Nazadnje spričo te pasivne
resistence izgubi živce graščak.
»No,« je rekel uradnik, »te metode se držimo
v upravi, že desetletja, sicer niti ne bi bili preživeli socialističnega planiranja. Uveljavljena je
kot častitljiva tradicija. Niti Edvardu Kardelju
se recimo ni posrečilo, da bi poglobil ljubljanske železniške proge, kakor si je sicer želel –
večkrat je zaupno izjavil, da bi se mu poglobitev
železnice zdela večji uspeh od poglobitve samoupravljanja –, kajti nam je bilo jasno, da je veliko manj dela, če samo cestne vpadnice poglobimo s podvozi pod progo. Genialne rešitve niso
genialne zato, ker bi bile komplicirane, ampak
ker odpravljajo trud.
Nič nimamo osebno proti maratonu, ampak
priprava bo terjala preveč dela, naslednje leto
pa ga bodo politiki ukinili, in to se bo po moji
oceni zagotovo zgodilo, saj bodo prejeli stotine razburjenih protestov nedeljskih voznikov,
ki zaradi zaprtih cest ne bodo mogli k maši (ta
desni), na lov (ta levi) ali na vikend (apolitični).
Se pravi, veliko truda za nič. V tem primeru je
najboljša rešitev namesto danes modne proaktivnosti – propasivnost. Sorči.«
Maratonu je torej brž po madežnem spočetju
grozil abortus. V najboljšem primeru bi Andrej
moral naslednje leto spet nastaviti, da bi blagohotna večina v mestnem svetu sprejela njegov
novi amandma za leto 1997 – uprava pa bi potem spet padla s stola itn. Bilo je torej ključno,
da se maraton organizira in denar porabi. Andrej je stopil k Francki Trobec, ki je bila takrat
načelnica mestnega oddelka za šport in je zaradi njenega priimka trepetalo pred njo vesoljno
ženstvo na Mestu, v resnici pa je blaga duša, in
ta je, potem ko je poslušala njegovo milo tožbo do konca, rekla: »Andrej, v vas je nekaj, kar
zbuja v meni materinske instinkte. Najbrž gre
za vašo nebogljenost. Ali pa za vašo shujšano
zunanjo podobo, ki z zmršenimi lasmi nad visokim čelom, z žarečim pogledom in kljukastim
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bodo opazili.) Pozneje lahko rečeš še, da so ti
mobitel izključili v bolnici, zaradi interferenc …
Pazi, predčasnih volitev, ki bi sledile razpustitvi
mestnega sveta, če se bo cirkus nadaljeval, si ne
moremo privoščiti, saj nimamo časa in sredstev
za še eno kampanjo, in to pomeni, da bo treba
pač narediti kravjo kupčijo. Torej ti svetujem,
da se vsekakor udeležiš seje in glasuješ hkrati s
krščani (če bo sploh prišlo tako daleč: v scenariju je pač, da se bo treba upreti Kovačiču).«
Dejansko je bil na Jarčevi seji proračun potem sprejet, čeprav je Dimitrij (Kovačič) pozneje terjal sodno razveljavitev, kakor bi jo bil
zahteval tudi njegov soimenjak župan, če bi bil
izid nasproten. V obliki amandmaja je bil v proračunu potrjen tudi maraton.
Ko se je Andreju malce zacelila moralnopolitična neoporečnost, se je v začetku septembra
torej oglasil »na Mestu« in povedal, da bi rad,
da maraton organizirajo konec oktobra – to je
bil namreč edini datum, ki v Evropi še ni bil zaseden s kakim maratonom, in ker smo gledali
dolgoročno, je bilo jasno, da ne moremo iti v
kako gnečo, v kateri bi nam rivalski maratoni
odžirali klientelo. Mesto je dejansko popadalo s
stolov (smejalni krči!) in povedalo, da se pri njih
vsak nov projekt praviloma in brez izjeme dela
dve leti. »Prvo leto nam vzame priprava planiranja, drugo pa planiranje priprav.«
»Ampak za maraton smo dobili rezervna
sredstva, in če ne bo izveden pred koncem leta,
bodo ta po zakonu porabljena v druge namene!?« je naivno opozoril Andrej.
Molče so skomigovali z rameni in širili roke,
češ kaj se tu more …
Nekdo v upravi, ki si je bil dober z Andrejem od prej, ga je popeljal na stran in mu tam
zaupno pojasnil, da gre tu za tako imenovano
»Pepčkovo vrečo ovsa«.
Andrej ni razumel.
Oni mu je potem pojasnil, da imajo v pravljicah revni kmetje po tri sinove, prva dva
pametna, tretjega pa pepčka in zapečkarja.
Prva dva se v svetu, kamor gresta s trebuhom
za kruhom, ne obneseta, ker sta preveč prizadevna in marljiva, tretji pa je izkoriščevalskim
graščakom kos prav po zaslugi svoje lenobe.
Ponavadi vsi ti sinovi po vrsti stavijo z istim
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nosom tako spominja na Don Kihota. Dam vam
torej namig: edini, ki imajo izkušnje iz bojev s
tovrstnimi mlini na veter, so norci pri Timingu,
ki se ukvarja z merjenjem rezultatov na nekaterih tekaških prireditvah na mestni ravni. Osebno jih poznam in vam jamčim: če je sploh kdo
na svetu, ki je zmožen tako prireditev izpeljati
v teh nekaj, govoreč geološko, nekaj stotinkah
sekunde zemeljskega časa, potem je to njihov
šef Gojc Zalokar. Tu imate njegovo osebno številko. Ne povejte, kje ste jo dobili.«
Tako je prišel v najin tabor Gojc, športni zanesenjak in deloholik in nasploh pitbulterier v
najboljšem smislu besede, ki je sposoben delati
tudi štiriindvajset ur na dan in še več, če je treba. S tem asom v rokah je bilo potem lažje igrati. Gojc je še dandanes nenadomestljivi motor
prireditve.
V nekaj dneh je imel skupaj vse potrebne postavke, predračune in oraklje. Pozneje se v moji
pripovedi ne pojavlja, ker je dejansko ves čas
garal kot konj, da smo mi lahko tekali kot brezskrbni zajci.

Uprava, ki bi se zdaj res lahko že naslonila
nazaj, saj je Gojc prevzel vsa tista zoprna opravila (imenovana tudi »delo«), ki bi šla sicer na
njen rovaš, se je, kakor je to neverjetno, še naprej upirala. Pri tem so se sklicevali celo na višjo
silo. Tako vidim iz dnevniškega zapisa za 6. 9.
1996, v katerem piše, da so nam predlagano traso maratona čez noč razveljavili, češ da je speljana po cestah, ki so zaradi prometnih zahtev
»tabu«. Tabuja pa ni brez religije. Proga je zategadelj še zelo dolgo – vse do leta 2013! – ostajala skrčena na mere polmaratona, ki ga odtečeš
dvakrat. To je seveda zoprno, ker ti primerjava
s prvim krogom v drugem kaže, kako zelo si popustil. Seveda pa je priročno za tistega, ki mora
splanirati začasne avtobusne obvozne proge in
druge take zapletene reči.
Naslednja kriza je izbruhnila 21. 10. 1996,
šest dni pred startom prvega maratona, ko je,
Prva zmagovalka polovičnega maratona je bila
Anica Živko pred Slavo Poznič. Medalje je podelil
Karlo Strouken.

da je bil tempo višji od želenega 4 minute 57
sekund na kilometer, izključno moja: zadnje tri
dni pred startom sem se basal z žganci, pašto in
kruhom, kot da sem žitoljubni Hannibal Lecter.
Posledica je bila, da sem dobil hemeroide, in ti
so v drugem krogu, ko jih je že dovolj pretreslo,
ovirali naravno prožnost mojega koraka.
V cilju je bil kot moderator vsem že tedaj dobro znani Sašo Hribar z Radia Ga Ga. Leto prej
sem bil na mirnopeškem teku po zvočniku slišal njegove sprotne komentarje na cilju, navdušil me je in Organizacijski odbor Ljubljanskega
maratona ga je povabil k sodelovanju. Sprejel je
in tako postal uradni moderator. V cilju je menda take pokal – sam sem bil medtem žal na progi in sem vse tiste šale zamudil –, da so nekateri, poživljeni od njegovega humorja, finiširali
z nadčloveško hitrostjo,
drugi pa izgubili mesto ali
dve, ker so tik pred ciljem
zlezli od smejalnega krča
v dve gubi.
Žal pa so ves ta homerski humor imeli priložnost poslušati tudi člani
organizacijskega odbora,
ki so bili povečini predstavniki Mesta in ki niso
tekli. Andrej pravi, da »jih
je treba razumeti, kajti nihče nima rad šal na
svoj račun«. In tako Sašo Hribar ni nikoli več
nastopil na naši prireditvi, čeprav sva si z Andrejem prizadevala, še posebej leta 1998, ko ni
bilo več dr. Rupla in sva menila, da bo raven
občutljivosti temu ustrezno upadla. A to se ni
zgodilo.
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kot berem v dnevniku, Andrej »ves besen zvedel, da so naš startni prostor 'zakupile stranke
za svoje stojnice' – gotovo pozneje kot mi, ampak 'to so državne volitve, gospod, a veste – to
je resna reč, ne pa takle maratonček …'«.
Zato proga prvikrat ni potekala, kakor je bilo
predvideno, s Prešernovega trga po Čopovi in
Cankarjevi na Prešernovo, ampak je zavila takoj
na Wolfovo in Šubičevo – in je bila posledično
za 150 metrov prekratka ... To pripominjam v
moralno dobro tistih, ki so na tem teku dosegli
osebni rekord.
Z Andrejem sva tekla skupaj, zame je bil to
prvi maraton sploh, on pa je bil že izkušen maratonec z osebnim rekordom, če se ne motim,
3:12. Pod Andrejevim potrpežljivim tutorstvom
sem tekel 3:33:19 in dosegel 88. mesto med 145
tekači. Bil sem dokaj
nezadovoljen, a pozneje se je izkazalo,
da je nezadovoljstvo
narekoval zgolj moj
napuh. Zvočni zid
treh ur in pol, katerega prebitje mi je bilo
tekaški življenjski cilj,
je ostal zame namreč
vse do danes nepreplezljiv.
Naslednjo
pomlad na Teku trojk na »Žici« sem si, potem
ko sem pol zadnjih osem kilometrov pretekel z
nenehnim krčem v mečih, nakopal globinsko
mišično poškodbo, zaradi katere me je ne glede
na še tako izvrstno pripravljenost okrog tridesetega kilometra od takrat prav vselej upočasnil
boleč krč.
Takrat prvič, ko še ni bilo te poškodbe, pa
je bila krivda, da sem proti koncu opešal, tako
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ahko bi rekli, da je druga izvedba
maratona pomenila eno od njegovih
izgub nedolžnosti – a v pozitivnem
pomenu besedne zveze. Organizatorji so namreč imeli v mislih razvoj maratona v dveh
smereh, v množičnost in v kakovost rezultatov najboljših. Zato so poskrbeli, da so že
na drugem Ljubljanskem maratonu nastopili tudi tuji tekači. Po pričakovanjih so ti na
koncu osvojili najvišja mesta.
Vreme je bilo prireditvi kar naklonjeno.
Jutranje temperature so bile sicer malenkost pod lediščem; ko so v cilj prispeli najhitrejši, pa je bila temperatura okoli enajst
stopinj Celzija, približno tri stopinje manj
kot leto prej. Zmagal je tedaj petintridesetletni Kenijec Charles Subano (2:19:28).
Zanimivo je, da je najboljše rezultate dosegel v naslednjih letih, ko se je že bližal štiridesetim. Njegov čas ni bil kaj bistveno boljši
od rezultata zmagovalca prvega maratona,
Romana Kejžarja. Drugouvrščeni Mahjoubi
Abdelaziz, Maročan, ki je živel in nastopal v
glavnem v Italiji, je prav tako tekel nekoliko
hitreje od Kejžarja, komaj dvajsetletni Ukrajinec Jurij Hičun pa je bil že počasnejši. Zanimivo je, da je Hičun kasneje nastopal tudi
na srednjih progah, leta 2008 pa je postavil
osebni rekord v maratonu 2:10:59 in se s
tem pridružil vrsti zelo solidnih ukrajinskih
maratoncev. Ti so v naslednjih letih pustili
močan pečat tudi v Ljubljani.
Četrti je bil kot najboljši Slovenec Kej
žar (2:23:25) pred Igorjem Šalamunom (2:27:20) in veteranom Marjanom
Kremplom (2:27:23), ki je v osemdesetih letih preteklega stoletja spadal med najboljše
maratonce v tedanji Jugoslaviji. Pod 2:30 so
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Maraton je bil končno uvrščen v redni
program mestnih prireditev, vendar je bilo
treba nad njim bdeti v času sprejemanja proračuna, ko so se praviloma tudi okrepili pritiski na Andreja kot glasovalca. Tako se je ta
idealist in poštenjak hočeš nočeš prekoval v
»realpolitika«.
Ker je bila prireditev sprejeta v proračun
takrat, ko so imeli večino LDS-ovci, in ker je
naletela na ugoden odziv javnosti, so si jo slednji začeli lastiti.
Leta 1997 se je Dimitrij Rupel naveličal
biti ljubljanski župan (»We are not amused!«), in takoj se je pojavilo vprašanje, kdo
bo namesto njega sprožil startni strel. Proženje startnega strela je v novih demokratičnih razmerah nadomestilo funkcionarsko plenjenje jelenov kapitalcev iz časa t. i.
samoupravljanja. Z Andrejem sva stala na
pravno nespodbitnem stališču, da je v odsotnosti župana naslednji v takratni hierarhiji
voljenih funkcionarjev v Mestu predsednik
mestnega sveta. To je bil Dimitrij Kovačič Mič, SDS. Zato se je Andrej uprl pritiskom
levice (ZLSD), da bi startni strel sprožil
»njihov« podžupan. Zavračal jih je, češ da
maraton ni strankarska prireditev. Čeprav
so mu očitali, češ kako more kot »član partizansko-kurirske družine izdajati družinsko tradicijo in promovirati desničarja,« je
vztrajal – in tako je strel sprožil Mič. Seveda
pa »ta levi« niso popuščali, saj pri podžupanskih pooblastilih in kompetencah pač ni
šlo zgolj za strelske nastope, ampak tudi za
mnoge druge pomembne odločitve v zvezi
z delitvijo denarjev ipd. Pozneje se jim je
torej posrečilo, da so iz zakona črtali sámo
funkcijo predsednika mestnega sveta – in
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