
Kulturni center Kočevje se dnevno spopada z varnostnimi vprašanji pri organizaciji 
dogodkov. Zaradi vsebine, ki jih v samem kulturnem centru organiziramo, prihodov s 
strani Romov v samo stavbo ne beležimo, ker jih vsebina ne zanima. Kljub temu imamo 
precej nočnih obiskov pred vhodom, vendar smo do sedaj z varnostno službo in klicem 
policije vse uspešno in brez fizičnih težav rešili.  
Se pa povečuje prisotnost te populacije, starosti od 14 do 17 let v poznih nočnih urah 
po polnoči, ko se lokal preveša v zapiranje, v notranjosti pa dogodek še poteka.  
Varnostno smo že večkrat imeli nevšečnosti zaradi kričanja pred lokalom in   vdiranja 
v notranjost na silo. Zadnje pol leta opažamo povečano prisotnost skupine 5-7 
mladoletnih oseb, ki proti večeru zavzamejo zelenico med KCK in srednjo šolo  ter 
pozno v noč kričijo, glasno navijajo glasbo, divjajo s kolesi, motorinčki po cesti…. 
  
Zadnji tak dogodek je bil pred samim KCK, ko je skupina 6 najstnikov obkolila dva 
fanta, ki sta kupila karti za kino predstavo in jima ti dve karti na silo odvzela. Namesto 
njiju sta dva odšla v kino za cca 30 minut, ostali štirje pa so ves čas osebje za šankom 
ustrahovali in psihično trpinčili.  
Ko se Zavod Kočevsko loti organizacije dogodkov izven stavbe KCK, pa je zgodba 
povsem drugačna. Za varnost poskrbimo s povečanim številom varnostnikov, ki jih 
varnostna hiša na našo željo pripelje izven domačega kraja (pozdrav šolskemu letu, 
dogodki na jezeru). Ti dogodki so z naše strani ocenjeni kot varnostno tvegani, zaradi 
ustrahovanja, žaljenja in pretepanja. Kot primer (tudi lanskoletni pozdrav novemu 
šolskemu letu se je končal s pretepom( dva roma sta se stepla – policija ju je popisala, 
ker sta bila mladoletna so jima dali pihati, ker sta napihala je gostinec  dobil kazen…) 
k sreči drugih žrtev ni bilo. 
  
Organizacija dogodkov na prostem terja dodane stroške in varovanje. V času sailing 
wekeenda (postavljen oder, stojnice, ograja) so morali varnostniki delati dodatne 
nočne obhode lokacije. V času jadralnega tabora, ko smo na jezeru gostili 10 dodatnih 
jadrnic, smo morali najeti nočno varovanje teh vodnih objektov. 
  
Varnost v hostlu in campu. 
Lansko leto smo zaradi povečanja kraj in ustrahovanja v campu jezero skozi leto morali 
najeti nočnega varnostnika. V hostlu, poleg dveh vlomov v notranjost v zadnjem letu 
dni, imamo redne težave z vsiljenimi nočitvami domačih Romov v objektu. Ti- nekateri 
mladoletni, drugi stari okoli 20 let, želijo nočiti v hostlu, vendar kljub opozorilom redno 
kršijo hišni red (glasno kričanje, nošenje hrane v sobo…) in prihod novih nepopisanih 
in prijavljenih oseb v hostel v nočnih urah. Zavod sicer po prvem opozorilu tem osebam 
ne nudi več gostoljubja, vendar se osebe z drugimi imeni prijavljajo na rezervacijo. .  
  
Letos smo na jezeru imeli en incident – vdrt avtodom in kraja 150 eur. Nizozemskemu 
turistu v polnem kampu je fant vdrl v avtodom, ga razmetal in odtujil 150 eur. 
 


