
Šraj Bernard, eden najbolj nadarjenih slovenskih atletov v šestdesetih letih    

 

Bernard se je rodil v Škofji Loki leta 1949, atletiko pa je kot tedaj najbolj 

naravno gibanje za otroke  delavskih družin začel gojiti že kot pionir leta 

1964, ko je prvič tekmoval kot dijak poklicne šole v Škofji Loki. Na 

občinskem atletskem prvenstvu, ki ga je organiziralo ŠD Janez Peternelj je 

Bernard v teku na 1000 m zmagal s solidnim časom 2.45,5.                                                                                             

Vključil se je v Atletski klub Triglav v Kranju in istega leta ( 1964) je postal 

pionirski prvak Slovenije v teku na 600 m, na državnem prvenstvu za 

mlajše mladince v teku na 1000 m pa je osvojil 2. mesto, kar je bil hkrati 

najboljši pionirski rezultat v državi.                                                                                                           

Leta 1965 je v Murski Soboti postal  republiški prvak v krosu za mlajše  

mladince.                                                                                                                                                                

Na teku po ulicah Loke 1966  je dosegel 2. mesto, tega leta pa je zmagal na 

republiškem prvenstvu v krosu za mlajše mladince. Naslednje leto (1967) je 

na teku po ulicah Loke zmagal, čeprav je bil še mladinec.                                                                                                  

V tem letu je Bernard zmagal tudi na republiškem prvenstvu za mlajše 

mladince na 2000 m, kot tudi v kategoriji starejših mladincev na 3000 m. 

Istega leta (1967) je na državnem prvenstvu republik za mladince  dosegel 

6. mesto v teku na 1500 m ovire, v Zagrebu na državnem prvenstvu v krosu 

pa je bil Bernard  osmi.                                                                                                                                                         

Leta 1968 je Bernard odšel služiti vojaščino, kjer je ostal v stiku z atletiko 

in tekmoval v državnih prvenstvih v krosu za vojake.                                                                                                                                

Čeprav je bil Bernard v pionirski in  mladinski kategoriji eden najbolj 

obetavnih atletov v tedanji državi, je po odsluženi vojaščini  atletiki  ostal 

zvest bolj ljubiteljsko, saj mu služba profesionalnega športnega statusa ni 

omogočila. Kljub temu se je v tekih predvsem na srednje razdalje - 800 m, 

1000 m, 1500m ovire, 3000m ovire - redno uvrščal  med pet najboljših v 

Sloveniji.                                                                                                                 

Bernard je atletsko tekmovalno kariero zaključil v letu 1976.                                                                                              

V naslednjih dvajsetih letih se je Bernard rekreativno zelo uspešno  

udejstvoval v smučarskih  tekih  in v različnih množičnih tekaških 

prireditvah v Sloveniji, kjer je tekmoval posamično, kot tudi v štafetah.                                                                                                          

S prijatelji Hermanom Štancerjem, Lojzetom Oblakom in Acijem 

Hafnerjem so bili najmočnejša tekaška štafeta, ki so jo Ločani v kategoriji  

rekreativnih tekačev dosedaj imeli.  

                    Po pogovoru z Bernardom Šrajem zapisal Marjan Luževič, 2016    



Najboljši rezultati Bernarda Šraja v dresu AK Triglav 

 

 


