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KDO?
Zavod Mladinski center Kotlovnica Kamnik

S KOM?
Jugendwerk der AWO Württemberg e.V. (Nemčija), Asoci-
ación Juvenil Intercambia (Španija)

KDAJ?  1. avgust 2015 – 1. junij 2016

O ČEM?
ustvarjalnost in kultura, mladi (sodelovanje, mladinsko 
delo, mladinska politika), razvoj podeželja in urbanizacija

ZA KOLIKO?  28.819,32 €

KAJ?
Pobuda Gunpowder city se je razvila iz opazovanja veliko 
neuporabljenih prostorov po mestu. Ko se je ekonomija 
od industrije obrnila v storitvene dejavnosti, je propadlo 
več tovarn v Kamniku, kar je še bolj zaostrila ekonomska 
kriza. Zapuščene tovarne so skupnosti dale priložnost, 
da prostore ponovno oživi za uporabo v skupno dobro. 
Projekt Gunpowder city: Explosion je nadaljevanje pred-
hodnega projekta EVS, v katerem so popisali prazne 
prostore in pripravili načrte za njihovo obnovo z grafično 
podobo, kar se je izkazalo za uspešno. S pomočjo mla-
dih, prostovoljcev in lokalne skupnosti je prvi obnovljeni 
prostor, KIKštarter, zaživel v aprilu 2015.

Namen projekta Gunpowder city: Explosion je bil ustva-
riti prostor za mlade in kulturo, ki bi ga uporabljal tako 

mladinski center kot lokalna skupnost. S projektom so 
želeli ne samo oživiti lokalno skupnost, pač pa tudi odkriti 
talente lokalnih prebivalcev. Prenova prostorov je omo-
gočila različne priložnosti lokalni skupnosti, motivirala 
je, podajala znanje, izkušnje in spretnosti prostovoljkam 
EVS, ki pridobljeno znanje lahko uporabijo doma, hkrati 
pa postavila zgled ostalim krajem v Sloveniji.

V času projekta so bile prostovoljke aktivno vključene v 
lokalno skupnost, s čimer so spoznale, kako pomembno 
je dobro sodelovanje z vsemi lokalnimi akterji (mladimi 
arhitekti, muzeji, umetniki idr.) in ostalimi prebivalci, saj so 
podajali nove ideje, priskočili na pomoč in jih podprli pri 
njihovem delu. Spoznavanje lokalne skupnosti in prebi-
valcev pa jim je koristilo tudi pri idejni zasnovi novih pro-
storov, saj so razumele, kaj bi prebivalcem in skupnosti 
najbolj odgovarjalo in v čem bi se počutili najbolj doma-
če. Priložnost so imele sodelovati tudi pri dejanski fizični 
prenovi, pri čemer so se naučile osnov gradbenih del in 
notranjega oblikovanja, poleg tega pa so ob sodelovanju 
pri drugih aktivnostih mladinskega centra in dogodkih v 
mestu pomagale oblikovati program za nove prostore, pa 
tudi za mladinski center in KIKštarter. Skupaj s prostovolj-
ci mladinskega centra so poskrbele tudi za implementa-
cijo programa, ki so si ga zamislili.

OPAZILI SMO JIH, KER ...
Projekt odraža močno vpetost v lokalno okolje, prosto-
voljke pa tesno sodelujejo pri vseh aktivnostih mladin-
skega centra, s čimer spoznavajo tudi delovanje vseh 
plati mladinske organizacije. Projekt krepi kapacitete in 

GUNPOWDER CITY: EXPLOSION

mednarodni okvir vključenih organizacij in je naravnan na 
njihovo medsebojno trajno sodelovanje in trajnostno de-
lovanje renoviranih prostorov. S prenosom dobre prakse 
se predvideva močan vpliv tudi na lokalna okolja pošilja-
jočih organizacij.

EVROPSKA PROSTOVOLJNA 
SLUŽBA


