
Bojan  Buden, balinar in športni delavec  

 

 

Bojan Buden je že vse življenje aktiven v športu.                             

Kot član obrtnega združenja Škofja Loka je vse od leta 1978 sodeloval v športni sekciji 

in tudi tekmoval v balinanju, kegljanju in namiznem tenisu.  

Leta 1998 je oživil obrtniške igre Slovenije in skupaj s Slavkom Fojkarjem sta bila 

nosilca organizacije športnih iger obrtnikov Slovenije, ki so bile kar  10 x v Škofji Loki 

od leta 1998 do leta 2007. Bile so dvodnevne na zelo visokem nivoju. Slavko Fojkar je 

skrbel za čisto športni del, Bojan pa za obilo organizacijskih opravil;  udeležba je bila  

vsakič več kot 800 obrtnikov. 

Bojanova balinarska kariera se je pričela, ko je pomagal pri ureditvi športne 

infrastrukture na Trati, ki je bila slaba, še posebej balinišče na Trati je bilo v slabem 

stanju.                                                                                                                                

Balinanje ga je osvojilo in od tedaj, to je bilo leta 1974, je postalo njegova prva skrb.  

 V tem času je bilo v klubu veliko mladih, ki so veliko skupaj trenirali in v nekaj letih, 

od 1976 do 1984, so se prebili iz gorenjske lige v slovensko in nato tudi v drugo 

jugoslovansko ligo, kjer so kar nekaj let krojili vrh druge jugo lige. Tedaj so z Bojanom 

tekmovali še Berčič Bojan, Bence Danilo, Mrgole Jože, Štancer Jure, Klemenčič Brane, 

Zubak Darko. Leta 1989 so postali prvaki druge jugoslovanske lige in se uvrstili v prvo 

ligo, a iz tega ni bilo nič, saj je Jugoslavija l. 1990 razpadla. 

Kot aktiven tekmovalec v prvi ekipi BD TRATA  je Bojan  igral od leta 1976 pa do leta 

1996, ko je končal z aktivnim tekmovanjem.  

Leta 1983 je postal predsednik BD Trata,  klub pa je  stalno napredoval in postal 

najuspešnejši klub v Sloveniji, ki se ponaša z 8 naslovi državnih prvakov. Kot 

predsednik je ustvarjal pogoje in vzdušje, da so posamezniki napredovali in osvojili 

preko 20 medalj na svetovnih in evropskih prvenstvih. Naj naštejemo samo nekaj 

najuspešnejših tekmovalcev: Vehar Uroš, Damjan Sofronijevski, Davor Janžič, Jasmin 

Čauševič, Gregor Moličnik, od mlajše generacije pa še Luka Kokelj in Jani Bence. 

Bojan Buden šteje kot svoj največji prispevek balinanju v Škofji Loki, da so balinarji 

dobili sodobno dvorano, ki so jo  zgradili največ z lastnimi sredstvi in s prostovoljnim 

delom.                                                                                                                                     

Med prejetimi priznanji Bojan Buden posebej imenuje dve: BD Trata je ob 50 letnici 

delovanja leta 2010  prejelo od Občine Škofja Loka najvišje občinsko priznanje 

SVEČANO LISTINO; Bojanu Budnu je Balinarska zveza FIB  podelila  najvišje 

priznanje ZLATI GRB in sicer za organizacijo evropskega pokala državnih prvakov, ki 

je bilo v naši dvorani leta 2001. 

 

Ivan Hafner 2014 


