Težko smo sprejeli vest, da se je končala bogata dolgoletna
športna pot našega športnega prijatelja, športnega delavca,
aktivnega igralca odbojke, odbojkarskega sodnika, tehničnega
delegata in kontrolorja sojenja, dolgoletnega člana predsedstva
Društva odbojkarskih sodnikov Maribor, predsednika komisije
za kontrolo sojenja in dolgoletnega sekretarja Odbojkarske
zveze Maribor.
Ko ob tem pomislimo na vse dneve in leta v katerih smo si
skupaj delili srečo, radost in veselje ob porazih pa tudi žalost,
nam je še posebej težko, ko vemo, da te ne bo več med nami.
Tako kot nam usoda začrta pot skozi življenje tako nam usoda
določi tudi konec poti.
Tvoja športna pot se je začela že v rani mladosti, saj si kot aktivni igralec odbojke nastopal v več
klubih na območju Maribora in sicer: pri Odbojkarskem klubu Železničar-Maribor, Odbojkarskem
klubu Partizan Kamnica in Odbojkarskem klubu Elektrokovina Maribor kjer si bil tudi trener.
Po zaključeni igralski in trenerski poti pa si še nadalje ostal zvest odbojki kot športni delavec in
sicer: dva mandata si bil predsednik Odbojkarske zveze Maribor, vrsto let član predsedstva
Odbojkarske zveze Slovenije in en mandat celo njen podpredsednik, vrsto let si bil predsednik
tekmovalne komisije ob tem pa si opravil tudi izpit za odbojkarskega sodnika ter sodil številne
tekme po Sloveniji. Po opravljenem izpitu za zveznega sodnika v letu 1983 pa tudi v ostalih
republikah bivše Jugoslavije.
V začetku samostojnosti Slovenije si postal Tehnični delegat in kontrolor sojenja na najvišjem
nivoju v Sloveniji kot tudi na tekmah v mednarodnem nivoju v katerem so nastopale ženske in
moške ekipe iz Slovenije. To nalogo si opravljal vse do predpisane starostne omejitve opravljanja
funkcije tehničnega delegata in kontrolorja sojenja. S tem pa se še tvoja športna pot ni zaključila
saj si prevzel vodenje komisije za kontrolo sojenja pri odbojkarski zvezi Slovenije.
Ob vseh teh aktivnostih, ki si jih opravljal za potrebe Društva odbojkarskih sodnikov Maribor in
Zveze društev odbojkarskih sodnikov Slovenije si tudi zelo zavzeto deloval kot sekretar
Odbojkarske zveze Maribor, preko 20 let si bil eden od glavnih nosilcev v organizacijskem odboru
memoriala Vlada Skerbinjeka, dolgo vrsto let si deloval v Športni zvezi Maribor zlasti si bil aktiven
pri organizaciji športnega vikenda in pri organizaciji sindikalnih športnih tekmovanj.
Za tvojo bogato športno pot, ki je trajala več kot 40 let si prejel številna priznanja in sicer:
leta 1975 »Red dela s srebrnim vencem«.
leta 1976 ob 50. obletnici odbojke »Diplomo Odbojkarske zveze Jugoslavije«.
Leta 1980 »Zlato Bloudkovo značko«.
Leta 1983 »Plaketo Odbojkarske zveze Slovenije« za zasluge v odbojki ter.
Leta 1991 še najvišje športno priznanje Maribora to je »Cizljevo plaketo«.
Spoštovani domači ter ostalo sorodstvo, dovolite da vam v imenu Društva odbojkarskih sodnikov in
športnih prijateljev izrazimo iskreno sožalje ob izgubi vašega in našega dragega Ota.

