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M Mladinski center Kotlovnica 
Kamnik ima, če upoštevamo 
še dejavnosti ustanovitelja, 
Kulturnega društva Priden 
možic, več kot 10-letno 

tradicijo takšnih ali drugačnih prostovol-
jskih projektov. V zadnjih letih prevladujejo 
različni mladinski projekti v okviru EVS, ki 
jih praviloma vežemo na oživljanje nečesa 
v domači občini. Ali, morda bolje rečeno, 
z njimi poskušamo držati pri življenju staro 
mestno jedro, stare tovarne, alternativno 
kulturo in podobno. Naši projekti so pravi-
loma uspešni, le redko pa presežejo načr-
tovan učinek. Lokalna skupnost je namreč 
do vprašanj, ki se jih MCK loteva preko 
omenjenih projektov, praviloma apatična, 
ali pa vsaj skregana med sabo. Sinergije 
so zato kljub uspelim projektom precej 
redke.

Tokrat se s projektom Gunpowder City 
lotevamo najbolj vroče žemljice v naši 
občini. Od sredine 19. stoletja pa do pred 
nekaj leti je namreč na severnem delu 
mesta Kamnik področje v velikosti prib-
ližno 1,4 kilometra služilo dejavnostim ke-
mične industrije. Natančneje in preproste-
je: v Kamniku se je skoraj 100 let proizvajal 
smodnik. Zaradi narave proizvodnje 
smodnika je področje, kjer stoji tovarna, 
izjemno veliko in posejano z več kot 50 
manjšimi objekti. V primeru nesreče, in 
teh je bilo kar nekaj, je bila tako prizadeta 
samo ena stavba, število človeških žrtev 
in materialna škoda pa majhna. Tovarna je 
bila pod strogo vojaško upravo, po osa-
mosvojitvi pa je postala plen marsikoga. 

In v to situacijo so konec avgusta 2014 v 
Kamnik priromali štirje mladi Nemci: Kath-
arina Schoch, Florian Massa, Lukas Preiss 
in Maxie Werner. Misija: raziskati območje 
nekdanje smodnišnice, približati objekt 
Kamničanom z upoštevanjem trenutne 
dejavnosti na področju ohranjanja indus-
trijske dediščine v Sloveniji in s primerjavo 
dobrih praks iz tujine na koncu projekta 
predstaviti lastno vizijo razvoja celotnega 
področja. Projekt je izredno zanimiv, ker 
večina Kamničanov, tudi pišoči, do pred 
kratkim ni imela nikakršne možnosti, da 
si ogleda to izredno veliko, z gozdom, 
betonskimi cestami in ozkotirno železni-
co prepleteno območje. Za več kot dva 

kilometra dolgim sivim betonskim zidom, 
ki ga poznate vsi, ki ste kdaj obiskali Kam-
niško Bistrico ali Veliko planino, se skriva 
ogromen prostor, ki je zaradi dolgoletne 
kemične proizvodnje delno poškodo-
van, a še vedno uporaben in izzivalen za 
številne novodobne družbene in gospo-
darske dejavnosti.

V prvem delu projekta Gunpowder City 
bodo mladi prostovoljci naredili make-
to celotnega območja v merilu 1 : 500. 
V ta namen smo k sodelovanju pritegnili 
skupino mladih kamniških arhitektov, ki 
se prepoznavajo pod imenom Kuf’r in s 
katerimi smo sodelovali že med letošn-
jim Kamfestom, ko so pripravili maketo 
Kamnika. Prav tovrstne izkušnje pridejo 
zelo prav pri omenjenem projektu, da 
ne omenjam naše navdušenosti nad do 
sedaj najmočnejšo povezanostjo mladih 
Kamničanov s projektom EVS. Projekt je 
povezan tudi z otvoritvijo razstave Kam 
so šle vse fabrike?, ki jo pripravlja Marko 
Kumer, dokumentarist Medobčinskega 
muzeja Kamnik. 

Drugi del projekta bo namenjen izdelavi 
vizije razvoja omenjenega območja in pri-
pravi javnega dogodka v najbolj eminent-
ni zgradbi celotnega območja – nekdanji 
upravni stavbi, katere se je v preteklih le-
tih prijel naziv Katzenberg. 

Projekt Gunpowder City se bo zaključil 
junija 2015. Flo, Lukas, Maxie in Katha-
rine bodo za seboj pustili do podrobnosti 
dokumentiran in z veliko maketo vsem 
viden in razumljiv projekt, ki bo lokalnim 
oblastem, lastnikom in običajnim smrtni-
kom približal to skrivnostno območje in 
nakazal smernice razvoja v prid lokalne 
skupnosti, a z odprtimi možnostmi števil-
nih povezav s podobnimi tovrstnimi ev-
ropskimi projekti. Gunpowder City prihaja 
v trenutku, ko se v Sloveniji, mnogo let za 
Francijo, Nemčijo in mnogokatero drugo 
razvitejšo industrijsko ali postindustrijsko 
državo, končno ustvarja platforma ohran-
jevalcev industrijske dediščine. Na enem 
prvih tovrstnih posvetov septembra 2014 
na Fakulteti za arhitekturo je bil prvič 
predstavljen tudi opisani projekt. Pridite 
k nam, spoznajte oba fanta in dekleti ter 
pokukajte za sivi zid kamniške Barutane.
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