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VPRAŠALNIK ZA BAZO PONUDNIKOV V PROJEKTU LANATURAStandardni 

projekt Tradicija in inovacije v uporabi živalskih materialov - LANATURA 

/Progetto standard Tradizione ed inovazione nell’utilizzo di materiali 

agrozootecnici - LANATURA 

JAVNO POVABILO K SODELOVANJU V PROJEKTU LANATURA 

 

Projektni partnerji: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, GAL 

Torre Natisone, Občina Idrija, Občina Cerkno, Invalidsko podjetje 

Posočje, ŠC Biotehniška šola, Zveza društev rejcev drobnice 

Slovenije, ENFAP Friuli Venezia Giulia, CIRMONT, I.S.I.S. 

»R.D'ARONCO«, I.S.I.S. »R.M.COSSAR-L. DA VINCI, I.S.I.S. »Fermo 

SOLARI« - vabimo ponudnike, ki izdelujejo izdelke iz ovčje volne in 

izdelke iz drugih živalskih materialov (ovčje, kozje kože, živalske 

maščobe) k sodelovanju pri vzpostavitvi baze ponudnikov pri 

projektu LANATURA. 

Z izpeljanimi aktivnostmi na projektu LANATURA  smatramo, da bo 

nastalo več priložnosti za delo na domu (izdelovanje spominkov, 

modnih dodatkov, izdelovanje naravnih toaletnih mil,...). Rezultati 

projekta bodo tudi novi proizvodi (oblačila in modni dodatki, 

spominki, naravni dodatki za izboljšanje lastnosti zemlje, materiali 

za uporabo v bioarhitekturi,...), ki bodo lokalno prepoznavni in 

bodo popestrili turistično privlačnost območij. S tem namenom 

želimo pridobiti podatke o registriranih izdelovalcih na obmejnem 

območju Slovenije in Italije ( z možnostjo razširitve na celotno 

območje Slovenije in Italije). Izdelana bo spletna stran LANATURA, 

katere bistveni del bo baza ponudnikov: 

 izdelava spletne baze ponudnikov na spletnem portalu 
LANATURA (www. lanatura.eu). 

 

Z namenom oblikovanja baze podatkov ponudnikov-izdelovalcev 

izdelkov iz ovčje volne in drugih živalskih materialov, ki ga 

pokriva projekt LANATURA, vabimo k sodelovanju ponudnike 

naslednjih dejavnosti: 

Polstenje 

Ročno pletenje 

Kvačkanje 

Predenje 

Tkanje 

Usnjarstvo 

Strojenje kož 
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Barvanje kož 

Mikanje volne 

Barvanje volne z rastlinskimi barvili 

Izdelovanje klekljanih čipk 

Oblikovanje polstenega nakita 

Pranje volne 

Izdelovanje mila 

Šivanje vzglavnikov, pregrinjal 

Izdelovanje izolacijskega materiala 

Izdelovanje volnenih filcev za uporabo v vrtnarstvu 

 

Ponudniki, ki se bodo vključili v bazo, bodo predstavljeni na spletni 

strani projekta. Prednost pri sodelovanju imajo ponudniki z 

območja, ki ga obravnava projekt: statistične regije Goriška, 

Obalno-kraška, Notranjsko–kraška in Gorenjska na slovenski strani 

ter pokrajine Videm in Gorica na italijanski strani. 

 

KAKO se lahko kot ponudnik vključite v bazo ponudnikov 

LANATURA? 

Za vključitev v bazo ponudnikov projekta LANATURA pošljite 
izpolnjen vprašalnik in podpisano izjavo na naslov Kmetijsko 
gozdarski Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica (s 
pripisom: LANATURA). 

Elektronsko izpolnjen vprašalnik in podpisan skeniran obrazec 

''Izjava'' lahko pošljete tudi po elektronski pošti na e-naslov: 

klavdija.kancler@go.kgzs.si 

 

KJE lahko dobite vprašalnike in izjavo? 

Vprašalnike lahko dobite na spletni strani www.kmetijskizavod-

ng.si (rubrika aktualno). Vprašalnike vam lahko pošljemo tudi po 

elektronski ali navadni pošti.  

Dodatne informacije lahko dobite na tel:05/3351220, 041/386070 

(Klavdija Kancler).  

Lahko pa se oglasite tudi na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji v 

Idriji ali na sedežu projektnega partnerja ENFAP Gorizia (ga. Elena 

Slanisca- za italijanske ponudnike, informacije na tel: +39 040 

3789408 

 

mailto:joze.voncina@go.kgzs.si
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Izpolnjene vprašalnike pričakujemo do 30.12.2014. Izpolnjeni 

so lahko elektronsko ali ročno (pisava mora biti čitljiva). 

Veseli bomo, če boste sodelovanje v projektu LANATURA zaznali 

kot eno izmed možnosti za dvig prepoznavnosti vaše ponudbe. 

Vodja projekta: Klavdija Kancler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev  
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev 
Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 
2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. 

 

 

Ministero dell'Economia 

e delle Finanze  
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