
Silva Bernik, Horvat - atletinja     

                              

Silva Bernik se je športu  zapisala že v zgodnji mladosti, saj je že kot 

osnovnošolka  vadila v telovadnem društvu Partizan v Škofji Loki. Ko je 

postala dijakinja Tekstilne šole Kranj, so jo na šolskem atletskem 

tekmovanju opazili trenerji tedaj še zelo mladega in ambicioznega AK 

Triglav    (ustanovljen leta 1956), ki je nadarjene atlete iskal največkrat 

med srednješolsko mladino.                                                                                     

Silva je  leta 1963 postala članica AK Triglav,  usmerila pa se je v teke na 

srednjih progah, ki so bile tedaj 400, 600 in 800 m. Kmalu je postala članica 

mladinske in kasneje članske  atletske reprezentance Slovenije.                                                                              

Njen trener je bil vsa leta Franci Florjančič, treningi pa so bili večkrat 

tedensko po pouku na štadionu v Kranju, veliko treningov pa je po načrtu 

trenerja sama opravila tudi v Škofji Loki. Sicer je v teh letih kar nekaj 

Ločanov treniralo in uspešno tekmovalo za AK Triglav – Franc Hafner, 

Bernard Šraj, Pavel Florjančič, Lidija Osovnikar, Meta Peternel, Boža 

Bizjak.                                                                                                                                

V letih 1964 – 1967 je Silva Bernik redno tekmovala na atletskih 

tekmovanjih, v svojih disciplinah in tudi v atletskem mnogoboju. Redno se 

je uvrščala med zmagovalke oz. najboljše:                                                    

prvo mesto uličnega teka 1965 v Kranju, prvo mesto uličnega teka 1965 v  

Beljaku zmaga na Hanžičevem memorialu                                               

zmaga na mitingu AK Triglav zmaga na zimskem mitingu AK Triglav v 

mnogoboju zmaga na mitingu  AK Ljubljana.                                                       

Leta 1966 je kot članica slovenske reprezentance tekmovala v Zagrebu na 

četveroboju Slovenija-Hrvaška- BIH-Srbija. Tekla je na 800 m v  hudi 

konkurenci s tekačicama iz Ćuprije, Petrovićevo in  Vero Nikolić, evropsko 

in svetovno prvakinjo. Kot  neizkušeno na takšnih tekmah so jo 

konkurentke na stezi odrinile na robnik in padec je bil neizbežen, nato pa 

tudi  šele osmo mesto, kar je doživela kot hudo razočaranje.                  

Tekmovalno kariero v atletiki je Silva Bernik zaključila v letu 1967. 

 

Po pogovoru Ivana Križnarja s Silvo Bernik zapisal Marjan Luževič, 2106 

 

 


