
Obsodba incidenta z dne 21.11.2016 

21.11.2016, malo pred 19. uro, pred začetkom sestanka za ustanovitev Združenja košarkarskih 
organizacij v MOL je prišlo do incidenta, v katerem je Anton Corel, trener in predstavnik kluba KK 
Parklji, fizično napadel trenerja košarkarskega kluba Olimpija Ljubljana Boruta Fijavža.  

Takoj ob začetku sestanka je g. Corel enostavno eksplodiral. Razlog naj bi bil novačenje enega mladega 
igralca, sicer člana KK Logatec, ki naj bi si ga v svoje vrste želela tako Olimpija kot Parklji. Pričel je z 
agresivnim verbalnim obračunavanjem s trenerjem KK Olimpija g. Borutom Fijavžem. G. Fijavž je na 
provokacije reagiral le s tišino. Verbalno nasilje je takoj za tem žal prešlo še v fizični napad. G. Corel je 
z rokami zagrabil g. Fijavža in ga vrgel na tla. Ker po prigovarjanju košarkarskega strokovnjaka g. Janeza 
Drvariča, da fizično nasilje ni pravi način, ni kazalo, da bi g. Corel želel prenehati z nasiljem, sta v bran 
g. Fijavžu skočila Pavle Dornik, predsednik OKŠ Ljubljana ter Boris Završnik, predsednik KK Janče. Takoj 
po posredovanju je g. Corel pričel groziti s fizičnim nasiljem tudi g. Pavletu Dorniku ter mu obljubil 
srečanje na štiri oči, kjer naj bi z njim obračunal. K sreči se je napetost toliko umirila, da je g. Corel sedel 
za skupno mizo. Tam je nadaljeval z verbalnim napadanjem in osebno diskreditacijo nekaterih 
prisotnih. G. Fijavž je nato incident prijavil policiji, prisotni pa smo, zaradi pomembnosti teme, sestanek 
nadaljevali. Med sestankom nas je obiskala policija ter individualno obravnavala incident z g. Corelom 
ter g. Fijavžem. 

Ni potrebno poudarjati, da fizično nasilje ni prava pot za kakršno koli povezovanje ter sodelovanje med 
košarkarskimi društvi ter da ne sodi v sodobno družbo. Klubi se bomo strogo zavzemati za spoštovanje 
etičnega kodeksa ter moralnih načel. Strogo obsojamo tudi vsakršno toleranco tovrstnega vedenja in 
delovanja s strani uradnih, strokovnih, športnih in košarkarskih organizacij in organov. 
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